
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

31.03.2016 смт Нова Водолага     № 67 

 

Про виконання рішень  

педагогічної ради від 31.03.2016, 

протокол № 3 

 

 Розглянувши матеріали педагогічної ради від 31.03.2016 року          

(протокол № 3) про  компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і 

методики школи ІІ-ІІІ ступенів; про  комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей 

дошкільного віку - сучасні підходи; про правове виховання як засіб профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх, педагогічна рада прийняла ряд рішень. 

 З метою створення  належних умов по забезпеченню ефективної  роботи 

педагогічних   працівників  закладу  щодо виконання прийнятих рішень  

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Педагогічним працівникам: 

1.1. Продовжити роботу над формуванням ключових компетентностей учнів у 

контексті вимог нових Державних стандартів базової та повної загальної 

середньої освіти. 

Постійно 

1.2. Упроваджувати у практику роботи досвід кращих педагогів, зокрема, досвід 

вчителя-методиста Жукової Ірини Кімівни, з проблеми формування ключових 

компетентностей учнів у системі навчання та виховання.      

Постійно 
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1.3. Спрямовувати зусилля на практичну реалізацію інноваційних педагогічних  

технологій як одного із засобів формування та розвитку компетентностей учнів.       

Постійно 

1.4. Продовжити    запровадження інтерактивних форм навчання, які лежать в 

основі формування ключових компетентностей. 

Постійно 

1.5. Продовжити роботу щодо використання під час навчального процесу 

технологій розвитку критичного мислення, цілеспрямовано використовувати 

форми і методи, педагогічні технології відповідно до специфіки предмета  та 

індивідуальних особливостей учнів. 

Постійно 

2. Класним керівникам  1-11-х класів: 

2.1. Провести класні виховні години на тему: «Знати та виконувати - жити в 

безпеці». 

До 25.04.2016 

2.2. Провести класні батьківські збори на тему: «Правова освіта батьків - запорука 

безпеки дітей». 

До 25.04.2016 

3. Практичному психологу Старець Т.В. та вихователям 1-11-х класів: 

3.1. Проводити бесіди, індивідуальні консультації, групові консультації, 

корекційну  роботу з учнями, які демонструють протиправну поведінку. 

Постійно 

4. Керівнику методичнного об’єднання вихователів груп дошкільного виховання 

Фоменко С.О.: 

4.1. Розглянути на методичному об'єднанні питання:«Формування мовленнєвої  

компетенції дошкільника засобами інтегрованої діяльності». 

До 24.04.2016 

4.2. Розробити методичний бюлетень «Комунікативно - мовленнєвий розвиток 

дошкільника». 
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До 24.04.2016 

5. Вихователям дошкільного підрозділу продовжити роботу з реалізації завдань 

мовленнєвого розвитку дітей, керуючись вимогами Базового компонента 

дошкільної освіти, вимогами програми розвитку дітей дошкільного віку 

«Українське дошкілля». 

Постійно 

6. Вихователю групи дошкільного виховання Черевань Н.О. провести тренінг для 

педагогічних працівників дошкільного підрозділу на тему: «Освітнє мовленнєве 

середовище. Мистецтво діалогу між дорослими та дітьми». 

 До 15.04.2016 

7. Вихователям груп дошкільного виховання  Фоменко С.О., Овчинніковій Т. М. 

провести засідання «круглого столу» на тему: «Вплив розвитку дрібної моторики 

на формування мовлення дошкільників». 

  До 30.04.2016 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                               С.Ю.Єрмаков 

Калашник 
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З наказом  від 31.03.2016 № 67 ознайомлені: 

Єрмаков С.Ю.  

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Петрашкевич Т.Р.  

Антоненко О.І.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Жукова І.К.  

Романов С.О.  

Мерчанська Л.В.  

Руденко О.Я.  

Челомбітько О.В.  

Щербак І.Б.  

Мишак С.М.  

Орда І.Г.  

Лютко О.М.  

Панченко Л.Є.  

Губа Т.А.  

Курило О.А.  

Федоренко Г.Г.  

Семенюра Л.П.  

Клочко В.М.  

Білашко В.М.            ___________________ 

Васільєва О.О.          ___________________ 

Атанасова Т.Г.          ___________________ 

Ольховська Н.В.       ___________________ 

Буклей С.І.                ___________________ 

Скляр І.І.                   ___________________ 

Скляр В.В.                 ___________________ 

Старець Т.В.             ___________________ 
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Лиманська Ю.С.       ___________________ 

Черевань Н.О.           ___________________ 

Фоменко С.О.           ___________________    

Овчиннікова Т.М.    ___________________      
 


